
 
 
Tirsdagsdamernes månedsmatch den 14. juni 2022 og venskabsmatch i Grenaa den 21. juni 2022 
 
Månedsmatch  
Så kom dagen for den sidste månedsturnering inden sommerferien. Endnu en gang artede vejret sig – en lidt drillende 
vind, men ellers det skønneste golfvejr! 
 
Vi spillede Best Ball som Stableford med tre spillere på hvert hold.  Da vi var 26 spillere, måtte det ene hold have hjælp 
fra ”Pedro” – en stabil spiller, som fik 1 point på par 3- og par 5-hullerne, og 2 point på par 4-hullerne. Efter hvert hul 
blev summen af de to bedste scores noteret som holdets score. 
 
Merethe og Tina stod for præmieuddelingen. Vinderne af turneringen blev Dorte Post, Heidi Klemmensen og Tina 
Elsborg, som med laveste handicap nåede en holdscore på 81 point. For det flotte resultat modtog de tre dygtige 
spillere hver et gavekort på 150 kr. til shoppen. 
 
Der var tillige præmie, frit valg mellem 1 fl. vin og en æske bolde, for at komme nærmest flaget på to par 3-huller. 
Spillerne i række C fik undtagelsesvis lov at bruge to slag til at komme på green.  Desværre var der ingen i B-rækken, 
der ramte green i ét slag, så der blev kun præmier til række A og C: 
 

Række Hul 2 Til flaget Hul 10  Til flaget  
A Camilla Davidsen 10,0 m Marianne Mogensen 4,20 
C Lis Nielsen 3,37 m Ingelise Sørensen 14,5 

 
Præmier for øvrige tirsdage i maj måned (1 fl. vin eller en æske bolde efter eget valg) 
Da det har vist sig, at der kun sjældent er præmier til spillere i alle tre rækker, har udvalget besluttet, at når der er 
færre end 6 spillere i en række, justeres i rækkernes handicapgrænser, og/eller spillerne samles i én eller to rækker.  
Efter denne nye regel blev vinderne:  
 

Dato  Række HCP Navn    Point Antal spillere i rækken 
10/5- 2022  A  +8-26 Tina Slot Elsborg 37 6 
 B  26,1-54 Andreja Madsen 38 6 
17/5-2022 A +8-24 Lisbeth Enevoldsen 39 8 
 B  24,1-33,0 Inger Stornes 40 6 
 C  33,1-54,0 Ingelise Sørensen 36 6 
24/5-2022 A  +8 – 24 Tina Greve Madsen 38 7 
 B  24,1 – 54,0 Vibeke Søndergaard 38 8 

 
STORT TILLYKKE til alle vinderne og også til dem, der i perioden fra den 10. til den 24. maj 2022 har fået birdie: 
 

Dato Hul Navn Dato Hul Navn Dato Hul Navn 
10/5 4 Tina G. Madsen 17/5 2 Tina S. Elsborg 24/5 13 Tina S. Elsborg 
 17 Dorte Post  10 Bente H.  Jensen    

 
Venskabsmatch i Grenaa den 22. juni 2022 
Efter to afbud drog 11 af Norddjurs Golfklubs Tirsdagsdamer til Grenaa for at spille årets venskabsmatch mod 
Tirsdagsdamerne i Grenaa Golfklub. – Det var ikke mange fra Norddjurs, men sikke en god eftermiddag og aften vi fik. 
Fantastisk vejr, hyggeligt og inspirerende samvær og dejlig mad, da vi kom ind. For en enkelt Norddjurs spiller blev det 
en helt forrygende aften, som vil blive husket i mange år! Kan du gætte, hvem det var? Hvis ikke, så læs videre!  
 



 
 
Vi spillede Stableford og samtidig holdkonkurrence med tre spillere på hvert hold. Resultatet af holdkonkurrencen 
blev udregnet som: Den bedste score på hullerne 1-6, de to bedste scores på hullerne 7-12, alle tre scores på de sidste 
seks huller. Der var nærmest flaget i ét slag på hul 4 (par 3) og i tre slag på hul 16 (par 4).  For både A- og B-rækken var 
der længste drive på hul 18.  
 
Og vinderne blev …  
Længste drive på hul 18 tog NDG sig af: Tina Greve Madsen (A-rækken) og Heidi Klemmensen (B-rækken).  
  
Med 2,45 m fra flaget på hul 4 var der præmie til Hanne Nielsen fra Grenaa og Heidi Klemmensen fra Norddjurs.  
 
Præmien for nærmest på flaget i tre slag på hul 16 gik til Heidi Klemmensen med 0 cm – hun fik nemlig en birdie!   
 
Vinderholdet bestod af Karina B. Andersen og Else Vadsholm, begge fra Grenaa, og Heidi Klemmensen fra Norddjurs. 
 
Så kommer vi til præmierne for den individuelle Stableford konkurrence i A- og B-rækken for hver klub. Antallet af 
præmier afhang af antallet af spillere, derfor var der i hver række to præmier til Grenaa og en præmie til Norddjurs.  
 

Række  Grenaa Point Norddjurs Point 
A – 1. præmie Gerda Madsen 38 Jannet F. Hansen 37  
A – 2. præmie Bodil Søgaard Pedersen 37 -  
B – 1. præmie Kristina Wetche 37 Heidi Klemmensen 40 
B – 2. præmie  Mette Munck 36 - - 

 
Mon du nu har gættet, hvem der havde en fantastisk aften og måtte have hjælp til at bære præmierne ud til bilen?  
Hvis ikke, så er det rigtige svar Heidi! – STORT TILLYKKE til Heidi og også til Jannet og Tina! 
 
Som klappepræmier var der greenfee billetter til hhv. Norddjurs og Grenaa Golfklub. De tre billetter til Grenaa 
Golfklub blev vundet af Inger Stornes, Lene Nordheim og Wilma Thorup.  
 
Den årlige konkurrence mellem de to klubber afgøres ved at lægge de 10 bedste scores fra hver klub sammen. Grenaa 
fik 362 point, mens vi fik 329 point, så i det næste års tid er Grenaa indehaver af pokalen og håneretten.  I 2023 mødes 
vi på hjemmebane med Tirsdagsdamerne fra Grenaa. Mon ikke vi til den tid kan vinde pokal og håneret tilbage?  
 
Turnering den 28. juni 2022  
Tirsdag den 28. juni spilles den sidste turnering inden ferien. Der spilles Stableford formiddag og eftermiddag med 
løbende start fra hhv. kl. 09.30 og 16.00.  
Vi mødes i klubhuset senest 9.15. Det anbefales, at eftermiddagsholdet tilmelder sig på GolfBox.  
 
HUSK venligst, at scorekort altid skal afleveres til Tirsdagsdameudvalget. Tag et billede af dit scorekort, hvis du ikke 
indberetter din score, inden du tager hjem.  
 
Udebaneturnering  
Jf. årsprogrammet planlægges der en udebaneturnering lørdag den 24. september. Nærmere information følger inden 
længe. 
 
TIRSDAGSDAMEUDVALGET  


